
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATIV 
REHABILITERING 
Nyhetsbrev september 2018 
 

Storfint besøk – Statssekretær 

Anne Grethe Erlandsen 
 

 
Anne Grethe Erlandsen (i midten) omkranset av leder av Helsehuset, prosjektleder, Sykehuset 
Østfold, Sunnaas sykehus, NAV Askim, stabsmedlemmer, brukerrepresentant, hovedtillitsvalgt 
og følgeforskere. Styreleder Helsehuset, fagdirektør fra Helse og omsorgsdepartementet og 

klinikkoverlege fra Sunnaas, var ikke til stede da bildet ble tatt. 
 

Torsdag 30. august besøkte Statssekretær Anne Grethe Erlandsen og fagdirektør 
Kristin Gjellestad Helsehuset, for å høre om prosjekt Innovativ rehabilitering og 
resultatene så langt. Våre samarbeidspartnere la fram betydningen av samhandlingen 
med prosjektet og tverrfaglig vurderingsteam. Dette sa de om prosjektet: 

• Brukerrepresentant: Prosjektet ser mennesket i en helhet og som en ressurs   

• NAV: Ikke vant til å bli invitert til samskaping – nå tester vi ut jobbstøtte med TVT  

• HTV: Arbeidet er godt forankret – ser at det høster frukter på egen arbeidsplass 

• Sunnaas: Rehabilitering er mer enn å trene – nettverk, mestring mm er viktig  

• Sykehuset Østfold: Prosjektet er gull for sykehuset – kommunene rigger seg 

• Følgeforsker: Videreutvikling av samfunnsperspektivet er sentralt 
 

Personer med kronisk sykdom ble spesielt nevnt, og hvordan disse skal implementeres i 
tilbudet. Dette målbildet jobber prosjektet mot. Anne Grethe Erlandsen ba om innspill til 
Nasjonal helse og sykehusplan: «Hva skal til for at vi skal gjøre det bedre? 
«Endringskrefter må mobiliseres, ellers skjer det ikke noe. Dette prosjektet er kult – dere 
har en annen tilnærming – en ambisjon om å være et dynamisk verktøy», sa Erlandsen. 

I dette nummer 

• Statssekretær på besøk 

• Rehabiliteringskonferansen 

• Nytt verktøy i TVT  

• TVT i «Early career» 

• Samarbeidsprosjekt 

• Møteplasser 

Kari Anne Dehli 
kari.anne.dehli@iomk.no 

+47 980 83 621 

Prosjektlederen  

Oppstarten etter ferien har vært 

travel, men god.  

Vi har vært ute hos våre 

samarbeidspartner i kommunene 

og fått konstruktive tilbakemeldinger. 

TVT blir sett på som en del av 

kommunenes helestjeneste - det 

er vi veldig glad for. Vi er opptatt 

av god samhandling.  

Prosjektet presenterte seg på 

rehabiliteringskonferansen til 

Helse Sør-Øst og Sunnaas med 

to innlegg. Hele gjengen deltok. 

Det gjør meg stolt og glad å ta 

imot gode tilbakemeldinger på 

vegne av det felles arbeidet som 

vi gjør sammen med kommunene.  

Nye teknologiske verktøy tas 

stadig i bruk i TVTs arbeid. Siste 

tilskudd er et koordineringsverktøy 

for tjenester som vi har store 

forventninger til.  

God lesing!   

Hilsen Kari Anne 😊 

 

mailto:kari.anne.dehli@iomk.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsprosjekt 
Både Marker kommune og Eidsberg kommune/IØ 

kommune har mottatt midler fra Fylkesmannen til styrking 

av habilitering og rehabilitering i kommunene. Prosjektet 

ved TVT skal samhandle tett med begge disse 

utviklingsprosjektene i høst. Vi ser frem til denne 

samhandlingen. Mer informasjon kommer. 

 

 

 

Møteplasser 
Vi har vært på følgende arenaer i august og september 2018: 

 

• NAV – Askim 

• Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 

• Rehabiliteringskonferansen i Kristiansand september 

 

Samarbeidsmøter 

• Samordningsmøte TVT – kommunen 

• Referansegruppe tillitsvalgte 

• Referansegruppe brukerråd 

 

Rehabiliterings-

konferansen 2018 
Kari Anne deltok i frokostsamtale om «Grensesprengende 

rehabilitering – et fremtidsperspektiv» med direktør fra Helse 

Sør-Øst, Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, 

Innovasjonssjefen på Sunnaas og brukerrepresentant. 

Kari Anne utfordret Helse Sør-Øst på ambulant virksomhet, 

de har også et krav på seg til dette. Dette ble støttet av hele 

panelet. I foredraget «Dypdykk i Innovativ rehabilitering» viste 

Kari Anne hvordan tverrfaglig vurderingsteam bruker 

teknologi i arbeidet; både for personen og i samarbeid med 

Sykehuset Østfold.  

Det er inspirerende å få faglig påfyll samt treffe andre som 

jobber mot samme mål: Best mulig rehabiliteringstjenester for 

personer i Norge!   

 

 

 

 

 

TVT i «Early career» 
 

 
 

Gjennom det nye «Early career»-programmet ønsker 

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) å 

engasjere unge (under 40 år) fagpersoner og ledere. 

Disse blir med i et felles nettverk og får mentoring og 

opplæring fra nasjonale og internasjonale fageksperter 

innen rehabilitering. Carina Kolnes og Lars Martinsen fra 

TVT, har blitt tatt opp i dette programmet. De skal følges 

over 2 år, og hver deltaker skal i løpet av perioden utforme 

en plan for sin faglige utvikling. Prosjektet er å anse som 

et samarbeid mellom deltakeren, hennes/hans arbeidsgiver 

og RKR. Dette håper vi vil styrke kompetansen i teamet og 

kommunene ytterligere. Lykke til Carina og Lars! 

 

Nytt verktøy i TVT  
 

Sitat: «NYBY er et koordineringsverktøy som gjør det enkelt 

for organisasjoner og grupper å organisere velferdsoppgaver 

på helt nye måter». Frivillige melder seg til tjeneste og de 

som har behov, melder inn hva de trenger. Ingen person- 

sensitive opplysninger legges ut; kun navn, telefonnr og 

hvilken tjeneste man ønsker. 

Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) har fått med seg 

Frisklivssentralen i Askim, Frivillighetssentralen i Trøgstad og 

Hverdagsrehabilitering i Marker for å gjøre en uttesting av 

dette verktøyet. Frivillige har allerede meldt sin interesse, og 

behov for tjenester har begynt å komme inn. Dette er en 

utprøving. Sikkerhet er ivaretatt, og det skal gjøres en 

evaluering. 

 


